
Referat Filmgennemsyn 12/03-22 – Gladsaxe 
 
Til filmgennemsyn deltog: 
 
Klubber: Velkommen til klubfællesskabet til de 2 nye klubber; Allerød og Næstved.  
Hodja Ørestaden, Gladsaxe, Ballerup, Korsør, Huset København, Herlev, Slangerup, Svendborg, Birkerød.  
 
Fra DaBUF: Bestyrelsesmedlemmer Katrine Seier, Nynne B. Jensen, Cecilie Skov, Jan Frydensbjerg, Lise-
Lotte Bjørkholt (kom til mødet), Kine og Janne fra sekretariatet.  
 
I alt 45 personer 
 
Referat klubmøde Gladsaxe:  
 
Herlev, Korsør, Gladsaxe, Svendborg, Allerød, Hodja Ø, Slangerup deltog i mødet.  
 
Kort gennemgang af kommentarer til dagens film: 
 
Robotbror (DK)  
Sjov og underholdene. Tankevækkende ift. det teknologiske aspekt. God historie og godt fortalt. Godt tema 
om gruppepres. Godt skuespil. Populær børnebog. Målgruppe 8-12 år. Den vil vi gerne vise i filmklubberne.  
 
Pil's Eventyr (Frankrig) 
Feel god action/animation, lidt lang. Lidt standard. Målgruppe 9-11? Lidt for voldsom for de små? Efter 10 
år er de nok for store. Ok ift. klubvisning. Positivt overrasket.  
 
Den Gyldne Jord (Mongoliet)  
Fantastisk, smuk og god, lidt barsk. Reference til slumdog millionaire. Man skal kunne læse undertekster og 
have en forståelse af verden så 11 år plus er målgruppen. Kræver nok en god indledning/bearbejdelse. bl.a. 
om oprindelige folk/kultur, klima osv. Lidt langsom, man skal kunne sætte pris på de smukke billeder. Kan 
være svær i klubsammenhæng, mange børn/unge kan få svært at holde fokus. Kommer også med MSIB. Er 
også en voksen film.  
 
Krummerne – det er svært at være 11 år (DK) 
OK, lidt langtrukken og ikke så sjov som de andre. Men selvskreven. Hyggelig. Fint skuespil og gode 
forældre, ikke så karikerede. Lidt ’tynd’ historie. Kedelig, dårlige replikker. Filmen er en smagssag. Vi har 
blandende meninger.  
  
Intet (DK)  
For de ældre. Ungdomsfilm. Barsk, kræver bearbejdning. Godt lavet og flot film, men for svær. MSIB fra 7 
klasse.  
 
Søstre - sommeren vi fik vores superkræfter (Norge)   
Super god, på mange måder. De (ældre) børn synes den var lidt for langsom. Historien var egentlig ret 
alvorlig, men måske sværere for voksne at se end børn. Den var fortalt meget let og i børnehøjde. Helt 
sikkert til de mindre børn (bare de ikke er så små at de bliver bange). Sød og fin historie om at finde sin 
indre superkraft, familieforhold og søskendeforhold.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dagsorden/Nyt fra DaBUF  
 

• Opsummering sæson 2021-22 
Vi har heldigvis haft en mere normal sæson end i 2020-21. Medlemstal lader til at være på vej op, 
næsten fordoblet medlemstal pr. 31/12-21 med ca. 45.000 medlemmer. (44.705). Stort set alle 
klubber, der fik aflyst visninger i januar 22 pga. nedlukningen, har genbestilt filmene og afholder 
visningerne her i april/maj – dejligt!  

 
Landsseminar og Generalforsamling 2022 afholdes som planlagt d. 22-24 april i Svendborg, hvor vi 
bl.a. skal fejre at DaBUF fylder 70 år (d. 2. november). I skulle gerne have modtaget invitation 
denne uge på mail. Vi glæder os og håber mange kan komme.  
 

• Sæson 2022-23 – I DaBUFs bestyrelse har vi besluttet, at fokus for vores arbejde i dette 
jubilæumsår skal være ‘Åbn fællesskabet’. Forhåbentlig har I allerede læst lidt om det i Pråsen 
nyhedsbrev.  
 
Vi skal have ekstra fokus på, at åbne fællesskabet op for de medlemmer, vi ikke normalt ser i 
filmklubberne. De grupper af børn og unge der kan fylde biografsalene, og som måske har brug for 
et fællesskab mere end nogen, men hvor det ikke kommer helt så nemt eller af sig selv. På den 
måde kan vi skabe en større, stærkere og mere inkluderende medlemsskare.  

 
Filmkatalog 2022-23 – under udarbejdelse og uddeles som altid til landsseminaret. Efterfølgende 
udsendes katalogerne til de klubber, der ikke deltager.  
 
Børnebiffen – Apropos årets fokus; husk de gratis filmpakker til førskolebørn. Det er en oplagt 
målgruppe at indlemme, da man her kan lægge kimen til, at børnene fortsætter som medlemmer 
på de ældre hold. Brug endelig filmpakkerne i alle former for sammenhænge – f.eks. fødselsdage, 
jubilæer, kulturdage m.m.  
 
Nordisk Filmcamp – Internationalt udvalg fortæller om campen som afholdes i uge 28, hvor unge 
fra de nordisk lande, skal lave film sammen på Møn. Vi afventer finansiering. Aldersgruppen bliver 
12-15 år. Invitation til klubunge inden længe, så man må gerne mobilisere hvis man har unge i 
målgruppen. Det kommer til at koste 1000 kr. pr. deltager + transport.   
 
Young Audience Award Afholdes i 2022 d. 13. November. EFA (arrangør) opfordrer til en hybrid 
version, dvs. event i fysiske i biografer, men også en online mulighed pr. land. DaBUF forventer at 
deltage i flere byer. Sig endelig til hvis nogen er interesseret.    

 
Filmdag/træf for de unge: Der planlægges et særligt arrangement for at samle de unge til efteråret 
– invitation kommer, følg med på mail og sociale medier. Hvis I har unge tilknyttet filmklubben, skal 
I også være opmærksomme på vores 2 projektgrupper Filmmagernes Verdensmål og Filmværket, 
som henvender sig til unge frivillige.  
  

 
Husk at blive medlem af DaBUF Chat på facebook hvis I ikke allerede er medlem; her kan I udveksle 
erfaringer og søge råd og inspiration hos hinanden. Vi har også en åben fanside og vi er også på Instagram 
(dabuffilmklub), så man kan følge os der.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyt fra klubberne/udveksling: 
 
Sæson 2021-22 
Mange af klubberne melder om færre medlemmer end før pandemien. Slangerup fortæller, at de også har 
oplevet meget ekstra arbejde i denne sæson med smitte i filmklubben. De glæder sig dog til snart at skulle 
holde en frivilligfest i biografen med operatører og frivillige med familier. Gladsaxe fortæller, at de også 
plejer at holde julefrokost, dog ikke i år. Hodja Ø holder både julefest og sommerfest for deres frivillige, 
også i denne sæson.  
 
’Åbn fællesskabet’ 
Ift. fokusset ’Åbn fællesskabet’ var der flere som havde ideer. Gladsaxe kunne f.eks. tænke sig at 
transportere børn der kommer bor længere væk i kommunen til filmklubvisninger. Sekretariatet kunne 
fortælle at Lemvig har gjort dette i flere år, med stor succes.  
 
Svendborg har af flere omgange uddelt x antal gratis medlemskaber, man kan søge om. Det er et 
forholdsvis stort arbejde, men har fungeret godt, og modtagerne er glade.   
 
Jan Frydensbjerg fra DaBUF bestyrelse pointerede, at det er ikke meningen, man som klub skal føle sig 
forpligtet ift. årets fokus, men forhåbentlig lade sig inspirere. Han foreslår også, at man måske kunne 
forestille sig at inkludere ukrainske flygtningebørn.  
 
I denne sammenhæng, kom der forslag fra Korsør om at søge midler til at gøre undertekster mere 
tilgængelig. Bl.a. har Spar Nord fonden mange midler til kultur.   
 
Allerød spørger, om nogen af klubberne har erfaring med at få ’Paragraf 118’ midler? Det har de ikke. Det 
er åbenbart mere sociale midler, men som måske kan søges ift. alternative filmvisninger af mere social 
karakter.   
 
Slangerup fortæller om deres førskolehold, som kører med stor succes.  De fortæller børnene, at de skal i 
’biografskole’. Dvs.  man skal sidde stille som barn og de voksne skal lade vær med at kigge på deres 
telefon. Der bliver vist en række kortfilm i løbet af sæsonen, og sidste visning er en rigtigspillefilm som også 
er en ’eksamen’, man skal bestå for at komme videre til næste hold.  
Nedsat lyd og mere lys. Medlemskabet koster 110 kr. for 1 barn + 1 voksen.  
 
Herlev har også førskolehold med succes og tager 100 kr. for 1 barn + 1 voksen tilsammen. Begge klubber 
anbefaler kraftigt førskolehold. 
 
Aktiviteter/socialt for de frivillige 
Endvidere blev der talt om aktiviteter og tilbud der styrker det frivillige fællesskab i klubberne. Herlev kan 
fortælle, at de sammen med Århus Børnefilm og Hosens Skolebio, har været til Berlinale her i februar. Det 
kan virkelig anbefales, at gøre sammen som klub, og det er også skønt at tale med de andre klubber der 
nede. Der er gode film, og det er nemt og billigt at komme dertil. Berlinalen ligger stort set altid i 
vinterferien.  
 
Slangerup fortæller, at de har booket en rundvisning på Nordisk Film (som årets klub gave fra DaBUF) i 
Valby med alle de frivillige. Rundvisningen hedder ’Nordisk film i 100 år’ og skulle være meget familievenlig. 
Tip til andre klubber som måske gerne vil finde på en aktivitet.  
 
Slangerup kunne desuden også fortælle, at klubben skal have en stand til markedsdagene i Slangerup som 
de plejer, hvor de bl.a. uddeler et gratis medlemskab. Kan anbefales, da det er en god måde at synliggøre 
klubben på.   
 
DaBUF sluttede med at takke værtklubben Gladsaxe og Bagsværd bio for at lægge hus til og for dejlig 
forplejning, samt takke alle klubber for deres deltagelse og for et godt møde - på gensyn til Landsseminar i 

Svendborg        

Referenter – Janne Flatau & Kine Bjaaland Dahl 


